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سخنى با همکاران
کتابى	که	در	دست	دارىد	با	اىن	هدف	که	متنى	تنها	براى	آموختن	است،	نوشته	نشده	بلکه	هدف	

آن	آموختن،	براى	بهترکردن	زندگى	فردى	و	اجتماعى	است
اىن	کتاب	با	معرفى	مدىرىت	و	اصول	آن	به	عنوان	دانش	ومهارتى	ضرورى،	کاربرد	آن	را	در	هر	
	از	بهىنه	کردن	نگهدارى	و	بهره	بردارى	از	ذهن	و	تن	آدمى	تا	بهىنه	کردن	اداره	خانواده	 بعدى	مفىد	مى	داند
و	هزىنه	هاى	آن		،	بکارگىرى	اصول	مدىرىت	مى	تواند	نقشى	تعىىن	کننده	در	زندگى	فردى،	خانوادگى	و	

اجتماعى	ما	داشته	باشد
خانوادگى	 و	 فردى	 زندگى	 در	 آن	را	 درستى	 بخش		،	 هر	 تدرىس	 از	 پىش	 مى	شود،	 پىشنهاد	
	از	 خود	تجربه	کنىم	و	سپس	بر	پاىه	تجربه	خوىش	متن	درس	را	با	احساس	خود	بىشتر	جان	بخشىم
دانش	آموزان	نىز	مى	توان	مشارکت	در	تجربه	کردن	متن	درسها	را	درخواست	کرد،	بوىژه	اگر	جلسه	هاىى	
را	براى	بازگوکردن	تجربه	خود	و	دانش	آموزان	و	جمعى	کردن	آموخته	هاى	نظرى	و	عملى	اختصاص	
	بهتر	است	درس	را	با	 دهىم،	به	هدف	آموختن	براى	زندگى		بهتر	فردى	و	اجتماعى،	نزدىک	تر	مى	شوىم
پرسشهاى	متناسب	با	تجربه	و	فهم	دانش	آموزان	در	راستاى	ارتباط	برقرار		کردن			بىن	اصول	مطلب			و	
ذهن	آنان،	تدرىس	کرد،	تا	از	همان	آغاز	فاصله	بىن	ذهن	دانش	آموزان	و	درس	را	که	معموالً	در	کالسها	
	استفاده	از	مثالهاى	 وجود	دارد	و	ىکى	از	موانع	آموختن	مى	باشد		با	اىن	شىوه	مى	توان	از	مىان	برداشت
	براى	ىادگىرى	بهتر	دانش	آموزان	 گوناگون	براى	عىنىت	بخشىدن	به	مطالب	درس	نىز	مى	تواند	مفىد	باشد

		 و	درک	بهتر	آنها	در	هر	فصل	فعالىت	هاىى	به	منظور	تعمىق	ىادگىرى	آورده	شده	است
																																																																																																																												مؤلف																																									



پیشگفتار
	مدىرىت	 مدىرىت،	به	معناى	اداره	کردن	و	مدىر	بودن	است	و	مدىر،	به	معناى	اداره	کننده	و	گرداننده1
	با	گذشت	زمان،	ذهن	انسان،	جامعٔه	 ىا	گردانندگى،	دانش	و	هنرى	است	که	پىشىنٔه	تارىخى	طوالنى	دارد
انسانى	و	وساىل	روىاروى	فرد	و	اجتماع	پىچىده	تر	و	به	همان	نسبت،	مدىرىت	درست	و	بهىنه	نىز	مشکل	تر	
	قبل	از	انقالب	صنعتى،	آموزش	مدىرىت	بىشتر	جنبٔه	تجربى		داشته	است	در	حالى	که	امروز	 شده	است
اداره	ىا	گرداندن	بهىنٔه	امور	در	همه	سطوح	از	ادارٔه	ذهن	و	اندىشٔه	انسانى	گرفته	تا	ادارٔه	خانواده	و	دىگر	
	امروزه،	فرصت	آن	نىست	که	 نهادهاى	اجتماعى،	خرد	و	کالن،	نىازمند	آموزشهاى	نظرى	و	عملى	است
همٔه	امور	نخست	تجربه	شوند،	بلکه	باىد	ابتدا	آموخته	و	سپس	اىن	»آموختن	براى	زىستن	بهتر«	به	کمک	

تجربه،	در	درون	ذهن	مدىر	نهادىنه	شود
از	آنجا	که	منابع	موجود	که	در	دسترس	انسان،	خانواده	و	دىگر	نهادهاى	اجتماعى	قرار	دارد	
محدود	و	انتظارات	انسان	تقرىباً	نامحدود	است،	تعىىن	اولوىتها	در	چگونگى	گرداندن	امور،	از	اهمىت	
	مشاهدٔه	تفاوت	در	زندگى	مادى	و	معنوى	فرد	و	خانواده	در	ىک	کشور	 باالىى	برخوردار	خواهد	بود
معىن	و	وجود	تفاوت	بىن	کشورهاى	مختلف	جهان،	به	طور	عمده	به	چگونگى	مدىرىت	و	گردانندگى	امور	
	در	سطوِح	مختلف	ىاد	شده،	هرقدر	مدىرىّت	به	دانشها،	مهارتها	و	هنرهاى	بىشترى	مجّهز	 مربوط	است
	مدىرىت،	دانشى	فراگىر	و	کاربردى	است	که	در	دنىاى	 باشد،	نتىجه	ارزشمندترى	به	بار	خواهد	آورد

امروز	به	ىکى	از	مهمترىن	عوامل	بهبود	زندگى	فردى	و	اجتماعى	تبدىل	شده	است	
با	توجه	به	اىنکه	کشور	ما	جزو	کشورهاى	توسعه	ىابنده	است	و	بدون	توسعٔه	متناسب،	نابسامانىهاى	
اقتصادى،	از	جمله	وابستگى	اقتصاد	کشور	به	صدور	نفت	خام	ادامه	خواهد	ىافت	از	اىن	رو،	با	گسترش	
	کشورهاى	توسعه	ىافته	با	استفاده	از	مدىرىت	برتر	در	 دانش	جدىد	مدىرىت،	باىد	به	توسعه	دست	ىافت
	آنها،	با	اعمال	نظر	از	دو	 تمامى	زمىنه	ها،	بازدهى	بىشترى	از	جمله	در	تولىد	و	توزىع	بدست	آورده	اند
	از	ىک	سو	با	خرىد	 سو،	اقتصاد	اىران	را	مانند	اقتصاد	دىگر	کشورهاى	درحال	توسعه	نابسامان	مى	کنند
ارزان	قىمِت	نفت	صادراتى	اىران	و	از	سوى	دىگر	با	صدور	کاالهاى	ساخته	شدٔه	خود	به	اىران،	ضمن	
	 افزاىش	رفاه	و	توسعٔه	کشور	خود،	توسعه	اىران	را	مانند	دىگر	کشورهاى	توسعه	ىابنده	مختل	مى	کنند
اگر	توسعه	را	به	معناى	به	روز	درآوردن	جامعه	در	همه	زمىنه	ها،	بر	پاىٔه	هوىت	فرهنگى	ملّى	و	شراىط	داخلى	
	نخست،	مدىرىت	بهىنٔه	علمى	نظرى	 بدانىم2	بى	شک	از	جنبه	هاى	مختلف،	نىازمند	مدىرىت	بهىنه	مى	باشد
در	زمىنٔه	شناخت	علتهاى	درونى	و	بىرونى	توسعه	نىافتگى	مورد	نىاز	است	و	در	گام	بعد،	مدىرىت	اجراىى	
	با	توجه	به	اىنکه	براى	به	روزدرآوردن	جامعه،	استفاده	از	آخرىن	دست	آوردهاى	علمى،	 در	همه	زمىنه	ها
	تنها	با	 فّنى،	صنعتى	و	مدىرىتِى	جهان	ضرورت	دارد،	شناساىى	هوىت	فرهنگى	ملى	نىز	موردنىاز	است

1ــ	لغت	نامٔه	دهخدا،	انتشاراِت	دانشگاه	تهران،	1373،	ذىل	واژٔه	»مدىرىت«
2ــ	جزؤه	درس	»توسعه	اقتصادى«	ابراهىم	رزاقى	،	دانشکده	اقتصاد،	دانشگاه	تهران.



عناىت	به	همىن	هوىّت	فرهنگى	ملّى	که	رنگ	اسالمى	نىز	دارد	خطِر	از	هم	گسىختگى	فرهنگى	که	در	اثر	
	بدىن	ترتىب،	بهبود	 واردات	آنچه	براى	توسعه	و	روزآمد	کردن	جامعه	الزم	است	از	مىان	خواهد	رفت

مدىرىت	علمى	و	عملى	کشور	سنگ	بناى	توسعه	مستقل	به	شمار	مى	آىد
استفاده	از	دانش	و	مهارتهاى	مدىرىت،	نه	تنها	براى	رهاىى	کشور	از	وابستگى،	بىکارى،	ندارى	و	
بى	عدالتى	و	در	ىک	جمله،	براى	توسعه	ضرورى	است،	بلکه	استفاده	از	آن	براى	زندگى	فردى	و	خانوادگى	
	گرچه	توسعٔه	کشور	بدون	بهبود	امکانات	فردى	و	خانوادگى	نىز	ممکن	نىست بهتر	نىز	ضرورت	دارد

پاىٔه	آموزش	انسان	مى	باشد،	فراگىرى	آموزش	مدىرىت	 از	آنجا	که	خانواده،	هستٔه	نخستىن	و	
و	عمل	مدىران	خانواده	به	آنها	مى	تواند،	فرزندان	را	از	همان	آغاز	کودکى	با	مدىرىت	بهىنه	آشنا	سازد	
	آموزش	مدىرىت	و	به	کارگىرى	خالقانه	و	هنرمندانٔه	آن	 و	کاربرد	اصول	مدىرىت	را	در	آنان	نهادىنه	کند
در	زمىنه	هاى	گوناگون،	فرد	را	قادر	مى	سازد	تا	در	راستاى	رفاه	و	آرامش	روانى	خوىش	با	رنج	کمتر	
	در	همىن	جهت	با	تأثىر	فرد	در	خانواده،	چه	در	خانوادٔه	پدرى	و	چه	در	 و	شادى	بىشتر،	گام	بردارد
خانوادٔه	مستقل	خود،	مدىرىت	خانواده	بهبود	ىافته،	هدفهاى	توسعٔه	مستقل	کشور،	با	هزىنه	هاى	انسانى	

و	ماّدى	کمترى	به	دست	مى	آىد
استفاده	از	دانش	و	مهارتهاى	مدىرىت،	به	هر	فردى	امکان	مى	دهد	که	از	منبع	بىکران	ذهن	خداداد	
بىشتر	 معنوى	اش	 و	 مادى	 به	هدفهاى	 راستاى	دستىابى	 در	 از	عمر	خود	 و	 کند	 استفاده	 بهتر	 خوىش	
	در	چنىن	شراىطى	و	با	تأثىر	متقابل	بهبوِد	زندگی	ماّدى	و	معنوى	فرد،	خانواده	و	کشور،بتدرىج	 بهره	گىرد

	 همٔه	سطوِح	جامعه،	از	مدىرىت	بهتر	و	مدىران	کارآمدتر	بهره	مند	خواهد	شد



هدف کلى

آشناىى	با	اصول	مدىرىت	و	بهره	مندى	از	آن	در	اداره	کردن	مطلوب	خود	و	خانواده.


